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Iruzkintxoa 
 
Ebanjelariak, jazoera hau Eukaristia giroan ja-
rriz, gure bizitzako arazoetan Jesusengana jo 
beharra adierazoten deusku. Haregaz bat egiten 
badogu, Jainkoaren indarraz jantziko gaitu, uste 
ona beragan jarria eukiko dogulako, eta harek 
gure bihotza samurtuko deuskulako ondokoa go-
gotan hartzeko eta ondasunak haregaz alkarba-
natzeko gauza izateko. 
 
Holangoak ete dira gure Eukaristiak, senideok? 
Jesusek beragaz bat egitera deitzen gaitu. Gure 
inguruko arazoak eta arazodunak ikusiazoko deus-
kuz, eta erantzun deiegula eskatuko deusku. 
Erantzuna ez dogu bilatu behar izango diruan, 
edo haren ahalmenean, Jainkoagan baino. 
 
Hau da: Jainkoak guztiok gaitu bere seme-alaba, 
eta besteak senide doguzala erakusten deusku; 
ondasunak guztiontzat dirala; eta behartsuei 
ezin zarratu geikeezala begi-bihotzak. Horrek 
harei laguntzera eroango gaitu, norbere burua 
hareen alde emotera. 
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mendiko abereak, iturri garbia; 
besteok nahi badogu barruko bizia 
beharrezkoa jaku zeruko ogia. 
 
Jauna, zure grazia lagun dakigula, 
ogi hau jan dagigun behar dan bezela; 
Ez ahaztu txarrerako jarriak gaozela: 
arren, zuzen ta leial bizi gaitezela. 

 
(Gurejauna gorde ondoren, isilunetxo bat egin daiteke, eta 
oharrak eginez —balegoz— otoitza esanez amaitu). 
 
 
OTOITZA 
 
Ogi-ardauon keinu honetan, Jauna, 
ez zenduan betiko Pazkoa errepikatzea bilatu 
beste hauxe baino: Aitagana igarotea markatu, 
zure ikasleentzat izanik jana eta edana. 
 
Behartsuenganako aparteko errukia 
zeure ikaslerik minenei ezarri zeutsen 
eta ez eiela diruan usterik izan irakatsi, 
eta bai maite gaituan Jainkoagan. 
 
Emoiguzu, daukaguzan ondasunak eskertzea, 
mundu hau danontzakoa dala iragartea, 
gehiegikeriak baztertuz neurritsua izatea 
eta zuri deutsugun maitasuna 
behartsuengan gauzatzea. 
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—Jesus Jauna, Eukaristian zeure keinua emoten 
deuskuzuna: erruki, Jauna. 

—Jesus Jauna, behartsuaren eta deskartatuaren 
ardurea hartzen dozuna: Kristo, erruki. 

—Jesus Jauna, zedure ardurak geureak izan dai-
tezala bilatzen dozuna: erruki, Jauna. 

 
Aintzarako 
 
Kristoren gorputzeko atal garala kontutan hartuz 
abestu daigun, esker onez, Jainkoaren aintza. 
 
Jauna, gure Jainkoa:  BEDEINKATUA ZU 
Zeru-lurren egile:  BEDEINKATUA ZU. 
Guztien Salbatzaile:  BEDEINKATUA ZU. 
Gure Jabe zara-ta:  BEDEINKATUA ZU. 
 

Jesus, Jainko-Semea: BEDEINKATUA ZU. 
Guregatik hil zara:  BEDEINKATUA ZU. 
Aitak biztu zaitu-ta: BEDEINKATUA ZU. 
Gure artean zagoz:  BEDEINKATUA ZU. 

 
Espiritu Santua:   BEDEINKATUA ZU. 
Bizien bizigarri:   BEDEINKATUA ZU. 
Poz-emoile bikaina:  BEDEINKATUA ZU. 
Negarretan pozgarri: BEDEINKATUA ZU. 
 
Egin daigun otoitz Jesus gure Jaunak egiten 
eban lez: horretarako salmoak erabiliz. Salmu-
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barik herritarren ondo izatea bilatu daien, batez 
ere behartsuenak gogotan hartuz, eskatu deio-
gun Jaunari. 
 
—Caritasen borondatezko langile diharduenek 
eliztar guztion oneritzia eta onespena izan 
daien, eta ugaritu daitezan euren testigantza 
bizitzeaz, eskatu deiogun Jaunari. 
 
—Eukaristiara hurreratzen garanok honen esan-
gureaz jabetu gaitezan, Erreinuaren eraikuntzan 
Jesus Nazaretarraren urratsak jarraituz eta ha-
ren ardurak eskuratuz, eskatu deiogun Jaunari. 
 
† Gure otoitzak Jesus Jaunak irakatsitakoan 
indar hartu daian, esan daigun gogotsu, Jesusek 
berak irakatsitako otoitza: 
 
 

GURE AITA ZERUETAN ZARANA, 
SANTU IZAN BEDI ZURE IZENA, 
ETOR BEDI ZURE ERREINUA, 
EGIN BEDI ZURE NAHIA 
ZERUAN BEZELA LURREAN ERE. 
EMOIGUZU GAUR EGUN HONETAKO OGIA, 
PARKATU GURE ZORRAK 
GEUK ERE GURE ZORDUNEI 
PARKATZEN DEUTSEGUN EZKERO 
ETA EZ GU TENTALDIRA EROAN 
BAINA ATARA GAGIZUZ GATXETIK. 
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Lehenengo Irakurgaiari Oharra 
Irakurgai honetan agertzen jakun Melkisedek harrigarriak 
Jainkoari egin geikeon oparia erakutsiko deusku: geure egu-
nerokotasuna, alkarren janaz arduratzea. 
 
Hasiera liburutik   (Has 14, 18-20) 
 
Egun hareetan, Melkisedekek, Xalemeko erregeak, Goi-goiko 
Jainkoaren abadea zan-eta, ogi-ardoak atara ebazan, eta 
Abram bedeinkatu eban, esanez: 
"Goi-goiko Jainkoak, zeru-lurren egileak, 
bedeinkatu dagiala Abram. 
Eta bedeinkatua izan bedi Goi-goiko Jainkoa, 
zeure arerioen garaile egin zaitualako". 
Abramek harrapakin guztien hamarrenak emon eutsozan Mel-
kisedeki. 

Jaunak esana 

 
Bigarren irakurgaiari oharra 
Eukaristia ez dala geuk egiten dogun keinua, emoten jakun 
dohaia baino, aurkitu geike irakurgai honetan; eta, haren 
biez, alkarregaz bat egin geikela Kristo Jesusengan. 
 
San Paulo Apostoluak Korintoarrei egindako lehenengo gu-
tunetik   (1 Ko 11, 23-26) 
 
Senideok: Jaunagandik hartu neban nik, neure aldetik zuei 
emon deutsuedan hau: Jesus Jaunak, saldu eben gauean, ogia 
hartu eta, esker oneko otoitza eginez, zatitu ebala eta esan: 
«Hau nire gorputza da, zuentzat emoten dana. Egizue hau 
nire oroigarri». 
Afal ondoan gauza bera egin eban kalizagaz, esanez: «Kaliza 
hau itun barria da, nire odolaz ezarria; egizue hau, edaten 
dozuen bakoitzean, nire oroigarri». Beraz, ogi honetatik jaten 
eta kaliza honetatik edaten dozuen bakoitzean, Jaunaren 
heriotzea iragarten dozue, Bera etorri arte. 

Jaunak esana 
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† Aitaren eta Semearen eta 
Espiritu santuaren izenean. 
 
—Amen. 
 
 

† Jesukristoren Gorputz-Odolen liturgiara hur-
reratu gara, senideok. Liturgia honek Jesus Na-
zaretarraren eskeintzagaz bat egin gura izango 
gaitu. Bat egite horrek gure ingurura begira ja-
rriko gaitu eta han sufritzen dagozanengana 
bialduko. 
Caritasen bitartez heldu geintekez behartsuen-
gana, baina geure hurrekoengana ere heldu be-
harra daukagu. Lagundu deiogun, ba, alkarri Eu-
karistia senidekorra ospatzen eta deskartatuak 
gogotan hartzen. 
 
Sarrera-abestia 
 
1. Ogi hau jaten dauanak izango dau bizia. 
  Kaliz hontan aurkitzen da Jainko-odol guztia: 
 

R/.  Hor dogu janaria ta hor gure edaria. 
 
Damu-otoitza 
Daukagun gauzarik ederrena izanik Eukaristia, 
azken aldiotan bazterreratuta daukagu, edo de-
sitxuratua, edo bakotxak bere neurrira hartua. 
Atara gaizala egoera honetatik Jainkoaren erru-
kiak: 
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Amaierarako abestia 
 
Bai, eskerrak emon zeru-lurretan; 
eskerrak emon Jainkoari, 
guztietan deusku-ta on egin guri. 
Eskerrak emon zeru-lurretan. 
Eskerrak Jainkoari menderen-mendeetan. 
 
 

† Bedeinka gaizala Jainko ahalguztidunak: Aitak 
eta Semeak eta Espiritu santuak. 
—Amen. 
 

† Goazen Jaunaren bakean. 
—Eskerrak Jainkoari. 
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gileak lagunduko deusku Jainkoa goraltzearen 
poza hartzen. 
 

(otoitz hau jesarrita egin daiteke) 
 
Erantzun-salmoa    

Sal 109,1.2.3-4 

 
 

R/. Melkisedeken sailean abade zara Zu behin betiko. 
 
Hona Jaunak esana nire Jaunari: 
«Jesarri zakidaz eskuman, 
zure arerioak oin-aulki 
jarten deustazuzan bitartean». R/. 
 
Siondik zabalduko dau Jaunak 
zure aginte makilaren indarra: 
«Izan zaitez nagusi 
zure arerioen artean». R/. 
 
«Handiki zu jaiotegunetik santu dirdaian, 
iruntza lez sortuazo zaitut 
artizarraren aurrean». 
Jaunak zin egin dau eta ez jako damutuko: 
«Melkisedeken sailean 
abade zara zu behin betiko». R/. 

 
HITZAREN LITURGIA 
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(Gurejauna altara gainean jarri daiteke. Agurtu ondoren —
belauna okertuz edo burua makurtuz—, esan): 
 
 
—Jaungoikoaren Bildotsa, zeuk kentzen dozu 

munduko pekatua: ERRUKI, JAUNA. 
 
—Jaungoikoaren Bildotsa, zeuk kentzen dozu 

munduko pekatua: ERRUKI, JAUNA. 
 
—Jaungoikoaren Bildotsa, zeuk kentzen dozu 

munduko pekatua: EMOIGUZU BAKEA. 
 
(Hostia bat eliztarrei erakutsiz, esan:) 
 
—Hona hemen Jaungoikoaren Bildotsa, hona 

munduko pekatua kentzen dauana: zorion-
tsuak Jaunaren mahaira deituak. 

 
* Jauna, ni ez naz inor zu nire etxean sartzeko, 

baina esaizu hitz bat eta osatuko naz. 
 
 
Jaunartzerako abestia 
 

Hemen gaituzu, Jauna, ogiaren eske, 
bizi behar honetan ahuldu bait gintezke. 
Zure gorputz santua hartu nahi genduke: 
zu barik bizitzerik ezingo genduke. 
 
Munduak behar badau eguzki-argia, 
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Ebanjelioa 
 

Jesusengan Jainkoak daukan ez-eukien ardurea 
aurkitu geike ebanjelioan, eta bere arduretara 
gu eroatearen gosea. Egin deiogun harrerea, es-
ker onez erantzuteko asmotan, Aleluia abestuz, 
zutunik. 

 

ALELUIA! ALELUIA! ALELUIA! 
 
EBANJELIOA 
 
Jesu Kristoren Ebanjelioa San Lukasen liburu-
tik   (Lk 9, 11b-17) 
 
Aldi haretan, Jesusek Jainkoaren erreinuaz 
berba egin eutsan jenteari, eta preminea eben 
guztiak osatu zituan. 
Eguna iluntzen hasi zan. Hamabiak hurreratu eta 
esan eutsoen Jesusi: "Bialdu egizu jentea, ingu-
ruko baserri eta auzoetara joan eta ostatua eta 
jatekoa bilatu dagien, hau bazterreko lekua da-
eta". Jesusek erantzun eutsen: "Emoiezue zeuek 
jaten". Hareek, orduan: "Ez daukagu bost ogi eta 
arrain bi besterik, jente honentzat guztiarentzat 
jatekoa erostera geu joaten ez bagara behin-
tzat". Bosten bat mila gizonezko ziran. 
Jesusek esan eutsen ikasleei: "Jesarriazo berro-
geita hamarnaka". Holan, danak jesarriazo ebe-
zan. 
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Jesusek, bost ogiak eta arrain biak hartu eta, 
begiak zerura jasorik, bedeinkapen-otoitza egin, 
ogiak zatitu eta ikasleei emon eutsezan, jen-
teari eskeintzeko. Asetzeraino jan eben danek, 
eta gelditutako hondarrez hamabi otzarakada 
bete ebezan.  

Jaunak esana 
 

(Ondoren DIRU-BATZEA, egin daiteke) 
 
Oharra 
Borondatezko hainbeste laguntzailek dihardue Cari-
tasen lanean, behartsuen penak arintzen. Eurekaz 
bat egingo dogu gure eskupeko honegaz. Izan dai-
tela ondasunen banantzearen ezaugarri bat, behar-
tsuen ondoan egoteko asmoagaz egina. 
 
 
ESKARIAK 
 
† Jesus Jaunak bere ardurak geure ardura bi-
hurtu gura dauzala jakinik egin daiguzan gure 
eskariak, behartsuen egoereaz jabetuta: 
 

—Kristoren gorputza osotzen dogun Eliza hone-
tan benetan izan daitezan lehenak behartsuak, 
deskartatuak, iheslari-errefuxiatuak, etorkinak, 
eta aberaskeriak azpian hartzen dauzan guztiak, 
eskatu deiogun Jaunari. 
 

—Agintaritzea eskuratu dabenek eurak aberastea 


